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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rozwój „niebieskiej gospodarki” w Europie zmierzającej do zrównoważonego wzrostu w 
sektorach morskich to ważna część celu Unii, jakim jest stanie się do roku 2020 gospodarką 
inteligentną, zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu społecznemu. Konieczne jest 
zintegrowane i spójne zarządzanie obszarami morskimi, aby zagwarantować zrównoważony 
wzrost i zachować ekosystemy przybrzeżne i morskie dla przyszłych pokoleń, stawiając czoła 
presji wywieranej na zasoby morskie i przybrzeżne spowodowanej ich rosnącą eksploatacją, a 
także zmianami klimatu, katastrofami naturalnymi oraz erozją.

Głównym celem wniosku Komisji jest propagowanie zrównoważonego wzrostu działalności 
morskiej i przybrzeżnej oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów przybrzeżnych i 
morskich poprzez ustanowienie ram skutecznego wdrażania planowania przestrzennego 
obszarów morskich w wodach UE oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w 
obszarach przybrzeżnych państw członkowskich, a także zaangażowanie wszystkich 
obszarów politycznych Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które mają wpływ na 
strefy przybrzeżne, morza i oceany.

Ramy, które wniosek ma zamiar ustanowić, zakładają systematyczne, skoordynowane, 
sprzyjające integracji i transgraniczne podejście do zintegrowanego zarządzania w sektorach 
morskich, zgodne z prawem krajowym państw członkowskich oraz z prawem 
międzynarodowym. Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie 
zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną mają na celu odzwierciedlenie, integrowanie i 
połączenie celów określonych przez krajowe lub regionalne polityki sektorowe, podjęcie 
kroków prowadzących do zapobiegania konfliktom między różnymi sektorami lub łagodzenia 
ich oraz przyczynienie się do osiągnięcia celów Unii w dziedzinie strategii politycznych 
dotyczących morza i stref przybrzeżnych. Wniosek zobowiązuje państwa członkowskie do 
dążenia do spójności zarządzania w basenach morskich poprzez współpracę transgraniczną w 
tym samym regionie morskim i związanej z nim strefie przybrzeżnej.

Sprawozdawca podziela i popiera cele i treść wniosku Komisji i uważa, że są one ważnym 
krokiem do utworzenia „niebieskiej gospodarki” dla zrównoważonego wzrostu w 
europejskich obszarach morskich i strefach przybrzeżnych. Proponowane poprawki mają na 
celu polepszenie niektórych aspektów wniosku, a zwłaszcza uściślenie i wzmocnienie celów 
zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zachowania zasobów naturalnych.

Dla właściwego gospodarowania zasobami ważne jest, aby państwa członkowskie 
uwzględniały w swoich planach nie tylko wydobycie gazu (w tym gazu łupkowego) i energii, 
ale także związane z nimi operacje składowania. Ponadto sprawozdawca uważa za niezbędne 
właściwe – zrównoważone i przyjazne dla środowiska – zarządzanie osadami przybrzeżnymi, 
aby zrównoważyć sytuację obszarów narażonych na ten problem z powodu zmian klimatu, 
erozji i postępującego zatapiania przez morze.

Konieczny jest również pełny i rzeczywisty udział społeczeństwa już od początku 
dokonywania wyborów w planowaniu, co może zapobiec konfliktom związanym z 
wykorzystaniem zasobów naturalnych. Na zakończenie wypada jasno zaznaczyć, że przepisy 
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dyrektywy muszą mieć zastosowanie zgodnie z obowiązującym już ustawodawstwem 
europejskim i krajowym.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako do komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W planowaniu przestrzennym 
obszarów morskich oraz zintegrowanym 
zarządzaniu strefą przybrzeżną należy 
stosować podejście ekosystemowe, o 
którym mowa w art. 1 ust. 3 dyrektywy 
2008/56/WE, w celu zapewnienia, że 
zbiorowa presja wszystkich działań 
utrzymuje się w granicach poziomów 
odpowiadających osiągnięciu dobrego 
stanu środowiska oraz że zdolność 
adaptacyjna ekosystemów morskich do 
reagowania na zmiany antropogeniczne nie 
ulega osłabieniu, przy jednoczesnym 
umożliwieniu zrównoważonego 
użytkowania zasobów i usług morskich 
przez obecne i przyszłe pokolenia.

(15) W planowaniu przestrzennym 
obszarów morskich oraz zintegrowanym 
zarządzaniu strefą przybrzeżną należy 
stosować podejście ostrożnościowe i 
ekosystemowe, o którym mowa w art. 1 
ust. 3 dyrektywy 2008/56/WE, w celu 
zapewnienia, że zbiorowa presja 
wszystkich działań utrzymuje się w 
granicach poziomów odpowiadających 
osiągnięciu dobrego stanu środowiska i 
zachowaniu zasobów naturalnych oraz że 
zdolność adaptacyjna ekosystemów 
morskich do reagowania na zmiany 
antropogeniczne nie ulega osłabieniu, przy 
jednoczesnym umożliwieniu 
zrównoważonego użytkowania zasobów i 
usług morskich przez obecne i przyszłe 
pokolenia.

Or. it

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Aby strefy przybrzeżne 
przystosowały się do zmian klimatu, aby 
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zwalczać zjawisko erozji lub zbytniego 
postępowania linii brzegowej czy ryzyko 
zatapiania przez morze bądź pogarszania 
stanu środowiska i utraty różnorodności 
biologicznej ekosystemów przybrzeżnych, 
ważne jest właściwe – zrównoważone i 
przyjazne dla środowiska – zarządzanie 
osadami przybrzeżnymi w celu 
zrównoważenia sytuacji na obszarach 
nadzwyczaj narażonych na ten problem. 
Osady podmorskie znajdujące się na 
platformie kontynentalnej mogą być 
wykorzystywane w tych strefach 
przybrzeżnych, gdzie odczuwane są braki 
takich zasobów.

Or. it

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Zarządzanie obszarami morskimi i 
przybrzeżnymi jest złożone i angażuje na 
różnych poziomach organy, podmioty 
gospodarcze i inne zainteresowane strony. 
W celu skutecznego zagwarantowania 
zrównoważonego rozwoju istotne są 
konsultacje z zainteresowanymi stronami, 
organami i społeczeństwem na 
odpowiednim etapie opracowywania 
planów zagospodarowania przestrzennego 
obszarów morskich i strategii 
zintegrowanego zarządzania strefą 
przybrzeżną w ramach niniejszej 
dyrektywy, zgodnie z odpowiednimi 
przepisami prawa UE. Dobry przykład 
przepisów dotyczących konsultacji 
publicznych można znaleźć w art. 2 ust. 2 
dyrektywy 2003/35/WE.

(22) Zarządzanie obszarami morskimi i 
przybrzeżnymi jest złożone i angażuje na 
różnych poziomach organy, podmioty 
gospodarcze i inne zainteresowane strony. 
W celu skutecznego zagwarantowania 
zrównoważonego rozwoju istotne są 
konsultacje z zainteresowanymi stronami, 
organami i społeczeństwem już od 
początku opracowywania planów 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów morskich i strategii 
zintegrowanego zarządzania strefą 
przybrzeżną w ramach niniejszej 
dyrektywy, zgodnie z odpowiednimi 
przepisami prawa UE. Dobry przykład 
przepisów dotyczących konsultacji 
publicznych można znaleźć w art. 2 ust. 2 
dyrektywy 2003/35/WE, a także w 
dyrektywie 2001/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 
2001 r. w sprawie oceny wpływu 
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niektórych planów i programów na 
środowisko1.

____________________
1 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30.

Or. it

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Poprzez plany zagospodarowania 
przestrzennego obszarów morskich i 
strategie zintegrowanego zarządzania strefą 
przybrzeżną państwa członkowskie mogą 
zmniejszyć obciążenie administracyjne i 
koszty wspierania swoich działań na rzecz 
wdrożenia innych stosownych aktów 
prawnych Unii. Harmonogramy dotyczące 
planów zagospodarowania przestrzennego 
obszarów morskich i strategii 
zintegrowanego zarządzania strefą 
przybrzeżną powinny zatem być spójne z 
harmonogramami określonymi w innych 
odnośnych przepisach prawa, a w 
szczególności: dyrektywie 2009/28/WE, 
która wymaga od państwa członkowskiego 
zapewnienia, aby jego udział energii ze 
źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu 
energii brutto w 2020 r., wyniósł co 
najmniej 20 % i która określa procedury 
koordynacji zatwierdzenia, certyfikacji i 
planowania, w tym planowania 
przestrzennego, jako ważny wkład w 
osiągnięcie celów UE w zakresie energii 
odnawialnej; dyrektywie 2008/56/WE i 
załączniku A ust. 6 do decyzji 
2010/477/UE, który wymaga od państw 
członkowskich podjęcia niezbędnych 
środków na rzecz osiągnięcia lub 
utrzymania dobrego stanu ekologicznego 

(23) Poprzez plany zagospodarowania 
przestrzennego obszarów morskich i 
strategie zintegrowanego zarządzania strefą 
przybrzeżną państwa członkowskie mogą 
zmniejszyć obciążenie administracyjne i 
koszty wspierania swoich działań na rzecz 
wdrożenia innych stosownych aktów 
prawnych Unii. Harmonogramy dotyczące 
planów zagospodarowania przestrzennego 
obszarów morskich i strategii 
zintegrowanego zarządzania strefą 
przybrzeżną powinny zatem być spójne z 
harmonogramami określonymi w innych 
odnośnych przepisach prawa, a w 
szczególności: dyrektywie 2009/28/WE, 
która wymaga od państwa członkowskiego 
zapewnienia, aby jego udział energii ze 
źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu 
energii brutto w 2020 r., wyniósł co 
najmniej 20 % i która określa procedury 
koordynacji zatwierdzenia, certyfikacji i 
planowania, w tym planowania 
przestrzennego, jako ważny wkład w 
osiągnięcie celów UE w zakresie energii 
odnawialnej; dyrektywie 2008/56/WE i 
załączniku A ust. 6 do decyzji 
2010/477/UE, który wymaga od państw 
członkowskich podjęcia niezbędnych 
środków na rzecz osiągnięcia lub 
utrzymania dobrego stanu ekologicznego 
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środowiska morskiego do 2020 r. i które 
określają morskie planowanie przestrzenne 
jako narzędzie wspierania podejścia 
ekosystemowego do zarządzania 
działalnością człowieka w celu osiągnięcia 
dobrego stanu środowiska; decyzji nr 
884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady zmieniającej decyzję nr 1692/96/WE 
w sprawie wspólnotowych wytycznych 
dotyczących rozwoju transeuropejskiej 
sieci transportowej, która nakłada 
obowiązek ustanowienia do 2020 r. 
transeuropejskiej sieci transportowej 
poprzez integrację europejskich sieci 
infrastruktury transportu lądowego, 
morskiego i lotniczego.

środowiska morskiego do 2020 r. i które 
określają morskie planowanie przestrzenne 
jako narzędzie wspierania podejścia 
ekosystemowego do zarządzania 
działalnością człowieka w celu osiągnięcia 
dobrego stanu środowiska; dyrektywie 
2008/56/WE; dyrektywie Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory1; dyrektywie 
Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 
r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa2;
decyzji nr 884/2004/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję 
nr 1692/96/WE w sprawie wspólnotowych 
wytycznych dotyczących rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej, która 
nakłada obowiązek ustanowienia do 2020 
r. transeuropejskiej sieci transportowej 
poprzez integrację europejskich sieci 
infrastruktury transportu lądowego, 
morskiego i lotniczego.

____________________
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
2 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 30. 1.

Or. it

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Aby wspierać powszechne i 
skoordynowane stosowanie niniejszej 
dyrektywy na terytorium wspólnotowym, 
celowe byłoby znalezienie w istniejących 
instrumentach finansowych środków na 
wsparcie programów demonstracyjnych 
oraz na wymianę dobrych praktyk i 
doskonałych procesów w strategiach i 
planach zarządzania strefami 
przybrzeżnymi i obszarami morskimi.
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Or. it

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy 
planowania przestrzennego obszarów 
morskich oraz zintegrowanego zarządzania 
strefą przybrzeżną mające na celu 
propagowanie zrównoważonego rozwoju 
gospodarki morskiej i nadbrzeżnej oraz 
zrównoważonego wykorzystania zasobów 
morskich i przybrzeżnych.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. it

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się 
do wód morskich i strefy przybrzeżnej.

1. Przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się 
do wód morskich i strefy przybrzeżnej
zgodnie z obowiązującym 
ustawodawstwem europejskim i 
krajowym.

Or. it

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W planach zagospodarowania 
przestrzennego obszarów morskich i 
strategiach zintegrowanego zarządzania 
strefą przybrzeżną stosuje się podejście 
ekosystemowe w celu ułatwienia 

W planach zagospodarowania 
przestrzennego obszarów morskich i 
strategiach zintegrowanego zarządzania 
strefą przybrzeżną propaguje się 
zrównoważony rozwój poprzez podejście 
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współistnienia konkurujących ze sobą 
działalności sektorowych w wodach 
morskich i w strefach przybrzeżnych oraz 
zapobiegania konfliktom między nimi; ich 
celem jest przyczyniać się do:

ekosystemowe w celu ułatwienia 
współistnienia konkurujących ze sobą 
działalności sektorowych w wodach 
morskich i w strefach przybrzeżnych oraz 
zapobiegania konfliktom między nimi
poprzez pełny udział wszystkich 
zainteresowanych stron; ich celem jest 
przyczyniać się do:

Or. it

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnienia Unii dostaw energii 
poprzez propagowanie rozwoju morskich 
źródeł energii, rozwoju nowych i 
odnawialnych form energii oraz łączenia
sieci energetycznych, a także efektywności 
energetycznej;

a) zapewnienia Unii dostaw energii, 
umocnienia integracji wewnętrznego 
rynku energii i przyczynienia się do 
zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska poprzez rozwój morskich 
źródeł energii, rozwój nowych i 
odnawialnych form energii oraz łączenie
sieci energetycznych, a także efektywność
energetyczną;

Or. it

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) propagowania rozwoju transportu 
morskiego i wytyczenia wydajnych i 
opłacalnych szlaków żeglugowych w całej 
Europie, w tym zapewnienia dostępności 
portu i bezpieczeństwa transportu;

b) zapewnienia zrównoważonego rozwoju 
transportu morskiego i wytyczenia 
wydajnych i opłacalnych szlaków 
żeglugowych w całej Europie, w tym 
zapewnienia dostępności portu i 
bezpieczeństwa transportu;

Or. it
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zapewnienia obszarom przybrzeżnym i 
morskim odporności na skutki zmiany 
klimatu.

e) zapewnienia obszarom przybrzeżnym i 
morskim większej odporności na skutki 
zmiany klimatu.

Or. it

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przy opracowywaniu planów 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów morskich państwa członkowskie 
uwzględniają przynajmniej wymienione 
poniżej formy działalności:

2. Przy opracowywaniu planów 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów morskich państwa członkowskie 
uwzględniają przynajmniej wymienione 
poniżej elementy:

Or. it

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) urządzenia i infrastruktury do 
wydobywania ropy naftowej i gazu, 

b) urządzenia i infrastruktury do 
wydobywania ropy naftowej, gazu i gazu 
łupkowego, 

Or. it
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) urządzenia i infrastruktury do 
składowania dwutlenku węgla i gazu 
naturalnego,

Or. it

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) osady podmorskie użyteczne do 
naprawy linii brzegowej,

Or. it

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) obszary chronione. g) obszary ochrony i zachowania 
środowiska naturalnego i gatunków 
zgodnie z ustawodawstwem europejskim i 
krajowym oraz obszary sąsiadujące.

Or. it

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykorzystanie konkretnych zasobów 
naturalnych, w tym instalacji do 

a) wykorzystanie konkretnych zasobów
naturalnych, w tym instalacji do 
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pozyskiwania energii i produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych, 

pozyskiwania i składowania energii i 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 

Or. it

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zrównoważone gospodarowanie 
osadami przybrzeżnymi, w tym 
zgromadzonymi w pobliżu obiektów 
portowych i obronnych,

Or. it

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ochronę i odtworzenie ekosystemów 
przybrzeżnych i zarządzanie nimi, usługi 
ekosystemowe i przyrodę, krajobraz 
przybrzeżny i wyspy,

e) ochronę, zachowanie, odtworzenie 
ekosystemów przybrzeżnych i zarządzanie 
nimi, zasoby naturalne, usługi 
ekosystemowe i przyrodę, krajobraz 
przybrzeżny i wyspy,

Or. it

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) ograniczenie i kontrola konfliktów 
ludzkich związanych z wykorzystaniem 
zasobów naturalnych,

Or. it
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
środki zapewniające udział wszystkich 
zainteresowanych stron na wczesnym 
etapie opracowywania planów 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów morskich i strategii 
zintegrowanego zarządzania strefą 
przybrzeżną.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
środki zapewniające udział wszystkich 
zainteresowanych stron na wczesnym 
etapie opracowywania planów 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów morskich i strategii 
zintegrowanego zarządzania strefą 
przybrzeżną z poszanowaniem swoich 
systemów prawnych.

Or. it


